
FAKTA FORMALDEHYD
Formaldehyd er et allergifremkaldende kemikalie, der kan forårsage at 
immunsystemet reagerer ved den første udsættelse. Akut påvirkning giver irritation 
af øjne, næse og hals og kan give hoste og vejrtrækningsbesvær. Efterfølgende 
udsættelse kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner i hud, øjne og luftveje og 
kan forårsage astmalignende åndedrætsproblemer og hudirritation som eksem og 
kløe. Formaldehyd er klassificeret som kræftfremkaldende i gruppe 1 af IARC, hvilket 
betyder, at det er kræftfremkaldende for mennesker (næsekræft og leukæmi).

Hvor opstår risikoen  

Udsættelse for formaldehyd forekommer i 
sundhedsvæsenet, begravelsesvæsen, og i tekstil- og 
papirindustrien. Arbejdstagerne kan indånde formaldehyd 
som gas eller damp, eller optage det gennem huden som 
en væske. Udsættelse kan også ske under behandling 
af tekstiler og produktion af harpikser (resin). Foruden 
sundhedspersonale og medicinske laboratorieteknikere 
har bedemænd, samt undervisere og studerende, der 
behandler biologiske prøver konserveret med formaldehyd 
eller formalin, en potentielt høj risiko.

Mere om stoffet

Formaldehyd er en farveløs, stærk lugtende gas, der 
ofte findes i vandige (vandbaserede) opløsninger. 
Almindeligvis anvendt som konserveringsmiddel i 
medicinske laboratorier og lighuse, men formaldehyd 
findes også i mange produkter som kemikalier, spånplader, 
husholdningsartikler, lim, permanente trykstoffer, 
produkter til overfladebehandling af papir, fiberplader 
og krydsfiner. Det anvendes også i vid udstrækning som 
industrielt svampedræbende-, bakteriedræbende- og 
desinficerende middel.

Hvordan kan formaldehyd påvirke dig

Indånding af meget formaldehyd kan medføre 
symptomer som ondt i halsen, hoste, kløende øjne og 
næseblødninger. Nogle mennesker er mere følsomme 
end andre, så en udsættelse der ikke giver problemer for 
nogle mennesker, kan gøre andre mennesker syge eller 
utilpasse. Formaldehyd er kendt for at forårsage kræft. 
Jo højere niveau og længere udsættelse, des større er 
risikoen for at få kræft (næsekræft og leukæm). Udsættelse 
for formaldehyd kan øge risikoen for at få kræft selv ved 
niveauer, der er for lave til at give symptomer.

Latensperioden mellem påvirkning og 
formaldehydrelateret næsekræft varierer kraftigt fra 2 år 
for nogle akutte former for kræft og op til 15 år.

Hvad kan du gøre 

Nedbring udsættelsen for formaldehyd mest muligt 
og informer arbejderne om risici og forebyggende 
foranstaltninger.

Den bedste løsning er at forebygge gennem 
produktionsdesign, indretning af arbejdsstedet 
og tekniske foranstaltninger, som f.eks. etablering 
af effektiv procesventilation. For at undgå 
formaldehyd i indåndingsluften på arbejdspladsen, 
kan det være nødvendigt at iværksætte strenge 
beskyttelsesforanstaltninger, såsom indkapsling af 
processen. Ved laboratoriearbejde er brug af lukket 
anlæg et krav. Personlige værnemidler, som f.eks. 
åndedrætsværn, er en midlertidig løsning til reduktion af 
udsættelsen og bør kun bruges som sidste udvej. Visse 
former for anvendelse formaldehyd kræver godkendelse 
efter kræftbekendtgørelsen.
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